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PENGANTAR

f'1 alam dasa warsa terakhir ini mulai banyak Kauml-, Muslimh yang menyadari arti dan peranan Islam
dalam- kancartr pembaharuan. Berbagai gerakan Islam
tampil menggantikan peranan g"ralan nosionalisme
sekuler yang dahulu merajalela.Kemenangan Afgha
nistan atasUni Soviet dan munculnya partisipasi *ar
Ummat Islam terhadap saudara mereka di Bosnia adalah
diantara fenomena kebangkitan Dunia Islam yang ti-
dak dapat dipungkiri lagi.

Sejalan dengan hal ini, kebencian musuh terhadap
ummat beriman pun semakin menjadi-jadi. Berbagai
tipudaya untuk mendiskreditkan Ummat Islam b-er-
langsung di berbagai negeri. Berbagai tekanan ter-
hadap arus kebangkitan ini berlangsung terus. Teru-
tama dalam menekan pengaruh politik ummat Islam,
baik secara terang-terangan atau pun terselubung.
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Secara umum, tipu daya dalam perang belum ban-

yak dipahami Kaum Muslimin. Mereka mempunyai

i."lemahan yang mendasar dalam wa'yularlrrl (kesada-

ran intelejen). Sebagai contoh pada perang Arab Israel

tahun 1957 terdapat pengalaman pahit yang harus dite-

lan oleh Arab muslimin. Tidak banyak orang yang mem-

bahas sebab-sebab kekalahan tersebut sectra mendetail'

Tetaoi kenvataan menunlukkan bahwa penyebab utama

tetiatranini adalah lernahnya un'yrtl arnrrl pihak Arab'

Pertanyaan kita: Akankah dunia lslam mengala-mi

kekalahan yang memalukan seperti itu dalam era ke-

bangkitannya?

Kami mencoba mengetengahkan karya ]endral
Mahmoud Syet Khattab selorang pakar di bidang Militer

,rnnn -unu..al betul siroh Rasulullah terutama dalam

i",tl"u-tu*u'perang dan gerakan lqonutud Dirr (mene-

gakkan agama).

Kajian beliau yang mendasar tentang menjaga raha-

sia "(tJtman) yang meniadi tema buku ini merupakan

kunci ztu'yui 
"r,u,i 

yungsaat ini sangat diperlukan oleh

kaum muslimin' Terutima mereka yang bertekad un-

iuk meninggikan kalimat Allah, para ulama, para-da'i'

paro mahiJiswa, dan intelektual yang berkhidmat

kePada Islam' 
faat sebesar-Semoga pembaca dapat mengambil man

besarnya dari kaiian ini.

Penerbit.
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MUQODDIMAH

Dalam kehidupan militer Nabi Shallallahu Alaihi Wa
Sallam, terdapat berbagai teladan yang sangat mempe-
sona. Terutama pada keteguhan menjaga rahasia (/rjf-
rtrrttr).Hal ini sangat penting untuk dijelaskan dan dire-
nungkan di tengah suasana kritis yang tengah membelit
bangsa Arab pasca perang luni7967.

Bukan rahasia lagi bila kekuatan lsrael berhasil
mengerahkan seluruh kemampuan untuk meraup in-
formasi yang sangat detail dari militer Arab. Sehingga
akhirnya, di dalam perang Juni itu, mereka bertempur
dengan mata terbuka lebar: Israel tahu semua ihwal
Arab, sedangkan bangsa Arab tidak mengenal Israel
secuilpunl.



Betapa banyak kata-kata terlontar dari mulut orang-

orang Arab dilalanan, bus umum, kedai-kopi, atau di

temp-at pertemuan; dengan mudah disad.ap oleh intel

dan'maia-mata yang -tentu saja- pada gilirannya akan

men gundang mala petaka mengerikan d-an meren ggu t

Uan/at korbian jiwa dan harta. Padahal Nabi Shallal-

lahu Rtaihi Wa Sallam pernah bersabda;

is;e*q,:;j,#l$-i#,
" Muslhn yang baik ittr adtthth iiktt launn Mtslitrtirt ttrruttt

drtri ganggwn tangtttt datr lidnluryn".

Boleh jadi tafsiran hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wa

Sallarn di atas telah sangat jelas. Namun, saya men-

emukan tafsiran lebih dalam dari sekedar apa yang

dipahami urnumnya mufassirin. Muslim yang mengh-

ina saudaranya s"timu muslirn terkadang menimbulkan

mudharat yang sifatnya pribadi atas saudaranya terse-

but. Namun, s.orang muslimyang membocorkan raha-

sia saudaranya sesama muslim bisa jadi mendatangkan

bahaya yang jauh lebih rnengerikan: menggiring.sau-
aaranyiltr: t<e jurang kehancuran, perbudakan , kehi-

naan dan kerugian yang tak terkira.

Ketika pihak televisi menawarkan saya mernbahas

sisi kehidupan rniliter Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sal-

lam, saya memutuskan untuk membahas terna kifrratrt

ini. Menurut lontaran perasaan saya, memang itulah
tema aktual saat ini. Sebab, saya telah menyaksikan

banyak orang yang senang membicarakan rahasia-

rahisia miiitei ue"uio terbuka sehingga membuat jan-
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fung berdetak lebih kencang. Kecerobohan itu bermakna
keuntungan pihak Israel dan merupakan mara bahaya
bagi bangsa Arab.

. Dengan diplublikasikannya topik ini, paling tidak
akan membawa manfaat pada raat ini, terutamidalam
spektrum yang lebih luas. Semoga Allah menjadikan
bahasan ini bermanfaat dan diterima di sisi-Nya.



1. MAKNA KITMAN
(MENJAGA RAHASIA)

Dalam bahasa Arab, kata-fFlfberarti : merahasiakan
sesu atu atau menyembu ny ikafl nya. Ka ta :{fr 1 do n 1;(r
memberi makna: orang yang menyembunyikan fdha-

sianya.

Namun dalam istilah kemiliteran kontemporer,
kihwn mengandung pengertian: merahasiakan infor-
masi-informasi militer terutama yang berhubungan
dengan da ta kualita tif, seniata-seniata, stru ktur orga nis-

asi, kemampuan logistik, komando, man uver-manu ver,

dan juga yang berkaitan dengan kondisi geografis, dari
jangkauan lawan ataupun kawan. Juga tidak menr-

beberkan rahasia-rahasia itu baik yang sifatnya kecil

mapun yang besar, yang sepele ataupun yang penting
dari jangkauan seluruh manusia tanpa kecuali.

Keharusan menyembunyikan in formasi-in forrrrasi

militer dari jangkauan musuh tidak memerlukan pen-

ielasan panjang lebar, sebab baik segi-segi balraya

maupun akibat-akibatnya sudah dikenal secara umurl.
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Tetapi merahasiakan informasi-informasi militer ter_
hadap pihak kawan membutuhkan sedikit penjelasan.

Kawan itu ada dua jenis: ada yang punya hubungan
dengan masalah-masalah militlr b"eisangkutan. J'ika
\o...on jenis ini dikatagorikan tidak merag"ukan, maka
tidak apa-apa baginya untuk mengetahrii informasi_
informasi militer yang punya hubunlgan langsung den_
gan tugas dan kewajiban militernya, tanpa perltimen_
gurangi atau menambah infor,nasi itu.

. .Dan.jenis yang lain yaitu: kawan yang tidak punya
ka.itan-den gan masalah-masalah militlr. fernaaap ienisini, informasi-informasi militer dalam bentuk 

"p"'punwajib dijauhkan sama sekali.
Boleh jadi, kawan dari jenis ini senang menonjolkan

d iri 
.d.an 

membang ga-ba nggaka nr,yu sihirrgga infor-
masi-informasi militer yang diketahuinya miijuai t"._
siar pula. Atau mungkin juga dia tidak punya apresiasi
akan pentingnya kihnrtn, itau juga kirena aia tiaat
mengerti nilai inforrnasi yang diketahuinya sehingga
dia mudah nrembeberkannya kepada siapa saja yanE"iu
jumpai.

. Seorang tentara sejati haram hukumnya mem_
pocykal rahasianya, termasuk pada orangtua dan
kerabat keluarganya. Dalarn sejarah militer"terdapat
banyak contoh yang berbicara bagaimana pihak *uruh
sanggup meraup berbagai informasi melalui anggota
keluarganya -terutama diri kalangan wanita- seniigga
bocornya informasi itu mendatarlgkon kerugian yiig
sangat besar dalam peperangan din pertempuran.



Sesungguhnya rahasia-rahasia nriliter waiib tersirn-

pon.upoiiolam kemasankitrtuttt yang rapi' Darr tidak

lau kaio ampun bagi mereka yang rnernbocorkatr raha-

sia kepada pino*' *utuh ataupun kawan sendiri' Me-

reka yang tahu rahasia-rahasia rniliter wajib untuk rnera-

hasiakainya terhadap siapa saja, baik dari kalangart

militer mauPun siPil'



2. URGENSI KITMAN

Di antara berbagai faktor kemenangan israel atas

fnng:l Arab pada perangJuni 1967 adalihkarena pihak
lsrael berhasil menyedot informasi tentang miliier Arab.
Mereka pun datang menggempur habiJbangsa Arab
dengan modal informasi dan data yans sangat gam-
blang.

Pihak penanggung jawab militer Israel cleng*n terus
terang rnengakui bahwa faktor terpenting kemenangan
mereka atas Arab adalah karena jaringan-jaringair Jpi-
onase mereka berhasil rnemiliki detaii-deiail lnlorrnasi
militer Arab melalui berbagai cara.

. Pelajaran berharga yang rnesti c,itimha bangsa Arab
dari perang itu, adalah keharusan nrenj;igr: r.ahasia-
rahasia militer mereka dan mengupayotn* untuk
rnenriliki kualitas kihtwtr yang terbaik. Sebaikny,r prihak
Arab ba.ik.sebagai pribadi, pemerintahanr nlaupun
39bag1i 

kelompok, tetap pada posisi tanggurrg jawab
historis mereka dalam seni berkitman. Ji[a ini-terjadi,
pada saat bertarung antara hidup dan mati nrelawan
agresor barbarian Israel, pihak lsrael beserta si.:rpa saja



yang hrada di belakangnya tidak akan mampu mel-
gu ripulkan inf orrnasi-in formasi ya n g begitu s pesi f i k
ientang tentara Arab dan rahasia-rahasia militer mereka

yang vital.

Namun sangat disayangkan, bangsa Arab meman-

dang remeh musuhnya, dan bertindak ceroboh dalam

*unJu gu rahasia-rahas ia mili ternya. Akhimya musibah

punluiut menimpa mereka' Mereka dipaksa merelakan
;'kepergian" Qudi beserta bagian-bagian yang luas dari

tanah air mereka.

Saya pernah berada dalam sebuah bus yang tengah

melajl dengan cepat di sebuah negara Arab' Tiba-tiba

saya-mendingar sopir bus itu, dengan penuh bangga

minceritakan informasi-informasi tentang lapangan

terbang rniliter dan hanggar-hanggar pesawat yang ada

di dala-lnnva!. Pada waktu itu, di dalam bus, ikut serta

beberapa o.ang p"numPang yang tidak dikenal' Tidak

seorang penumPang pun yang mengingka-ri perkataan

si sopiiatau menyuiuhnya diam. Di tengah keasyikan-

nya membual, saya berusaha untuk menghentikan
o**ngunnya.'Iapi dia rnalah menimpali bahwa irrfor-

masi-infornrasi yang telah disebutnya itu iuga tneru-

pakan rairasia umum!. Dan yang paling mengherankan

p"nt *pun5 lainnya turut mendukung apa yang dika-

takan sopir itu.

Apa benar setiap orang Arab mengetahui informasi-

informasi penting tentang rahasia-rahasia militer me-

reka?? Bila Lenyataannya demikian, hal ini berarti dapat

memunculkan petaka-petaka yang tidak terkirakan
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dahsyatnya kecuali oleh Allah Azza Wa Jalla.
Setiap orang yang sungguh-sungguh ingin mene-

gakkan kemuliaan bangsanya waiib mempetalari tit-
n1yt, dan mengajarkannya kepada orang-lain. Hen-

{ak1fa diselenggarakan kuliah-kuliah tentang kihrutr
di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidi[an, dan
universitas-universitas. Para penceramah di mesjid-
mesjid dan tempat-tempat ibadah lainnya sebaiknya
senatiasa memperingatkan masyarakat betapa pen-
t ingnya mem perle ngkapi diri dengan kitnw n. Dlmikian
pula, kita harus mengirim utusan-utusan ke kota-kota,
desa-desa, dan ke kampung-kampung kecil untuk
men gajarkan pend ud uknya tentang urgensi ki tma n. hn
seluruh bangsa Arab (terlebih lagi penganut ajaran Is-
lacr) di mana saja, wajib mengetahui urgensi kitnnn
yang rapi khususnya menyangkut informasi-informasi
militer, dan informasi-informasi lain yang bersifat raha-
sia.

Selanjutnya kita pun wajib mernperingatkan ma-
syarakat tentang ekses-ekses kebiasaan nyerocos se-
enak perut yang sama sekali tidak mengandung man-
faa t. Ses u n g g u lr nya problema tika-problema t ikalriU m n
memiliki akibat-akibat serius dalam menentukan
kemenangan dan kekalahan. Bangsa yang tidak memi-
liki seni berkitman yang rapi tidak akan merasakan
kenrenangan untuk selama-lamanya.



3. WARISAN.WARISAN
KITMAN ARAB DAN ISLAM

Bukan rahasia lagi bahwa nuhaglntuh (serangan men-
dadak, blitzkrieg-pent) adalah salah satu prinsip pen-
ting diantara berbagai prinsip-prinsip perang. Kitman
nrerupakan satu sarana untuk merealisir nutbaglmtnlt

itu. Sebatr, musuh yang terlebih dulu tahu tentang ren-
cana mereka yang akan memeranginya, tentu akan
berusaha sekuat tenaga menggagalkan rencana itu'

Dan adalair kitnwn dahulu, kini, dan yang akan da-

tang, tetap melekat sebagai atribut pada diri otang Arab
tulen. Di atas semuanya, seorang muslim sejati wajib
menggeftggam kuat kitnuru baik dalam suasflna damai
maE:pun Perang.

Jika kita ingin menggali apa yang terdapat dalam
sastra Ar"rb berupa puisi dan prosa tentang kitman,
maka pembicaraan kita akan meniadi panjang dan ber-
tele-tele. Oleh karena itu, saya akan membatasi diri
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dengan hanya menyebut beberapa pepatah-pepatah
Arab populer.

Diantara pepatah-pepatah itu:

'ehtuae4;_J\t\t
" Berl n ti-l uttilah j tr n ga r t I itlal r t m r t rc t rebn s I cl rct. r r t u,, . l

664i.p.il Jlt
" Se s u r t gg u I u ty tt di nd i r ry-d i ndil ry i t u nte triliki tel inga ".z

"!4:&\t;;3'" Duduttrtt jufu lebih ltt1tturg tttthk rnenjtga relutsiatrtu,,.s

*;J)':Sla,
" Siftt I ntiJut ti lcbih s ulit tlar i yttran{..n
Allah telah berfirrnan dalam kitab-Nya:

I Maima El-Amtsal, Vol. 1 / 75,Beirut: 1962.

'?lbid. Vol.l/119.
3lbid. Vol.l/550.
{ Ibid. Vol.1/293.
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" Dnn aytrtbila dattttrg kepada nrcral(n stttu betita tettttrtrg

k c sr r w na n atn up w t ke tak u tut t t. M a' akrt I ttl u n t e ny i ttr kn n'
trya. Dnn kalau merektt rnetnlernlrkttrtrryn kEtLtdtt Rastil

fiie u fi t 4t i n ) da n c e t r dek iau,tt t r d ia t r trt ra r na r ekn, t a t r t t tlal r

orangyang itrgfu nrcngetnluti keberurrLuurya (altut dnytt)

,ne,tgetaltttutya dari t,rcreka (&rsu/ dnr cendekimt'tut)'

Knlau tidaklnh karena knrunin dan rttlntut AIIoh keltadn

ktn m, t e t r t t rlah l<rtm il u rc ngik u t syn i tttt r, kac rutI i sc0agrar t

kccil saja (diantaranu)"' (Sutah Atr Nisn':83)'

Inilah perintah llahi yang memberi petunjuk kepada

kaum Muslimin, bukan sekedar urgensi kitman saja,

bahkan kewajiban melaporkan setiap isyu yang bisa

menimbulkan pengaruh buruk atas opini nrasyaraka-t

pada orang-oring-berkompeten. Ini berguna utrtuk
didengar pertimban ga nnya sekali gus meny eto p Pe n-y:-

baran-isyu itu. Sehingga titik bahaya tidak semakin

membesar, sekaligus membuat pagar penghalang bagi

oknum-oknum yang ingin mencapai tujuannya dengatt

jalan pintas lewat penyebaran isyu tersebut. Dalam
konteks ini, bila cakupannya di seputar persoalan-per-
soalan pribadiyang ringan, tergolonglah ia pada trrTits-

sls (mencari-caii kesalahan) yang tidak dibolehkan salna

sekalidalam Islam.

Dien Islam melarang keras penyiaratr rahasia-raha-

sia militer Muslimin dan mencapnya sebagai tindakan
orang-orang munafiq. Dien Islam tnengharuskan kaulu

Muslimin agar selalu merujuk kepada pernirnpin umurn

dan bersikap kritis terlradap berita-berita yarrg sarttpai

pada mereka, sebelum berita itu dipercaya darl

dilaksanakan.
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i;"$,S,k] *Il V,y * Sj;Si,^*;t e
t$ it4g$tfi i s.ofits s".fr a

" Srsttrtggulutyo jiku tidak bolmrti orangorang mwwfg,
ora,tg-orang ying bcrpenyakit dalam lmtilrya dan orang-
ora,tgyang nrcnyebarkan labarbohottg di Madi,nh (dai
nunynkitimu), niscaya Knnti perintahknn lamu (utrtuk
nrcnw'angi) nutekn,l<enrudian nrnelcs tidsk nwiaili tet-
attggatnu (di Madinalt) nrcIainlun dnlam waktu yang
sebe ntutr " ( S urah AI- Ahzab: 60).

Dan Allah berfirman:

6i51:(r3.6 $;eJL $f t J I WJ u
"Walni orailgerang yang ba'bmn, jika datang keryda
kamu ormrg fasik menfutrun stmtu berita, nmktper*.xlah
dengan teliti". (Sm'nh Al-Hujurat: 6).

Dan dari hadiis, Rasulullah SAW pernah bersabda;

p'&,.f$6'*itA
" Sentogtt Allnh nrcmltarirnlurutt k4radt seoraug luunba
yang bcrfutta soptttt lringga diu berufttuttg, atau bnsil<np
diam hingga dia nrcnfudi selanut".

Berkata Ali bin Abi Thalib "Rnlwsiann ndalah tawctt-
atuil,t. lilat lumu nrcnguttglatplututya jadilnh ksmu taua-
tul,utya".

Dan berkata Umar bin Abd. Aziz, " Lluti adalah undalt

llptn!intp(ttt rnlmsh. Mulut adaluh gunbalanya. Dan lidnlt

13



atlilnh kutrcinyn. NIaIta ltcndrtkhtlr sctittlt rtuttrtrsiu nrulnli
kunci rslnsinrya".

lni hanya sedikit dari sekian keterangan tentang
kitnnnyang terdapat dalam ayat-ayat Al Qur-ary hadits
F.Jatri, cian butiran-butiran hikmah. Secara keseluruhan
ia meriyuruh kitt untuk bersikap tegas memegang
rahasia ftiflurt) dan memperingatkan hasil-hasil buruk
yang ali.in tahir akibat bocornya rahasia. Sesungguhnya
iahasia itu merupakan amanah, barang titipan, dan
janji. T'idak layak seorang Muslim mengkhianati ama-

nah, bersikap ceroboh terhadap barang titipan, atau
melanggar ;an|i. e[ah Azza'N afalla telah berfirman;

W3jg ti,rtJt+i;\tti\3
Dnn t4ntilah janji, sesunggulutya ianii itu pasti ditrtirttrti

7t 
a' tttr r ggtn r gan j awab ny tt " . ( S ur ah AI'I sr a : 3 4)

Dan jika dalam pergaulan pribadi saia rahasia mus-
lim itu merupakan amanah, barang titipan, atau pun
janji yang jika dilanggar seringkali mengusik ketenan-
ga" inaiuiau atau kelompok maka memegang rahasia

militer adalah amanah yang besar, barang titipan yang
berharga, dan perjanjian yang kuat, yang dalam per-

gaulan sosial bisa saja menimbulkan mudharat alas

keselamatan ummat.

Orang yang menyiarkan rahasia-rahasia tentara dan

umrnatnyi teigolong lalai akan hak tentara dan um-
matnya. bi rnuka mahkamah Allah dan manusia tidak
ada kata ampun baginYa.
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4. KITMAN DALAM
PERISTIWA

Pelajaran yang dapat dipetik kaum Muslimin dari Ra-
sulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam dalam seni /rit-
rurr tidak terbilang jumlahnya. Saya akan membatasi
diri dengan sedikit contoh dari berbagai pelajaran
nyata yang tersimpan dalam peristiwa-peristiwa per-
ang yang langsung diikuti Nabi Shollallahu Alaihi Wa
Sallam (glwnuah) dan terutama ketika berpatroli (scn-
ynh).lni dimaksudkan agar tentara-tentari dan kalan-
gan sipil Muslim bisa mengerti bagaimana Nabi Shol-
lallahu Alaihi Wa Sallam sangat mengandalkankitnnn
di dalam operasi-operasi militernya. Sebab boleh jadi,
peristiwa-peristiwa itu merupak an' ibrah untuk kalan-
gan militer pada khususnya, dan kalangan sipil pada
umumnya.

. Na-bi pernah mengirim satu regu kriynltyang terdiri
dari 12 orang shahabat Muhajirin, dibawair komando
Abdullah bin Jahsy el-Asady, untuk melaksanakan
operasi intelijen. Di tangan komandan pasukan itu
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terdapat sepucuk surat yang oleh Rasulullah Sholla-

llahu-Alaihi Wa Sallam diwanti-wanti agar tidak di
buka kecuali setelah lewat 2 hari perialanan. Sebab, jika

surat itu dibuka dan dipahami segala isinya, tentu
komandan pasukan akan mematuhi surat tersebut.
Padahal diinstruksikan sang komandan tidak memaksa

satu orang pun dari anggota pasukannya tetap setia

menyertainya. Adapun bunyi surat rahasia itu a.l;

g (iiLt J*'F;i6 tli u$apfi $t

i*+, w, cu r rr--r I t 6)6 t*;* )8)idb";53
"lit<a engkau telnh ntentbnca surat saya ini, nmka laniut'
kantuh per jalnnunru hinggakamutiba di N aHilnh y ang

terletnk antnra kota Mekknh dan Tluif. Di samlah lanru

intai bangsa Qm'aisy itu dan selaniutnya luporlauilalt

lnpudu kanti tentang knbar nrcr ekn"'

Setelah lewat 2 hari meninggalkan kaum Muslimin
di kota Madinah, Abdullah bin Jahsy membuka surat
rahasia tersebut. Kemudian memperlihatkan isinya
kepada anggota pasukannya dan mengabarkan bahwa

Ralulullahshollallahu Alaihi Wa Sallam melarang dia
memaksa seorang pun di antara mereka agar setia

menemaninya. Ternyata tidak ada satu pun anggota
pasukan yang mengundurkan diri, bahkan mereka
bergegas menunaikan perintah dalam surat itu".s

slihat lbnu Sa'ad, Thabaqat, Vol.11/10, Beirut,1376 H.
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Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam mempe-
lopori strategi surat rahasia guna menjaga dan memu-
puk tradisi kitnnn yang kuat, agar informasi penting
mengenai gerak-gerik dan tujuan kaum Muslimin tidak
bocor pada pihak musuh. Dengan strategi demikian,
beliau berhasil merahasiakan berbagai reniananya dari
jangkauan pengetahuan lawan.dan kawan.

Sebenarnya kaum Muslimin lebih awal menemukan
strategi kihnan yang rapi dari yang lainnya, jauh sebe-
lum bangsa Jerman menemukannya dan mengguna-
kannya pada masa perang dunia kedua (1939:i945).
Dan bangsa Jerman perlu diberi maaf karena mengakui
dirinya sebagai pelopor dan perintis strategi kitnin iht
disebabkan motif-motif tertentu. Tapi, apfdafih kaum
rnuslimin meniru-niru bangsa Jerman mendakwakan
diri bahwa memang Jerman bangsa paling awal men-
emukan strategi tersebut?.

Kaum Muslimin, sungguh telah melupakan wari-
sannya sendiri dan hanya mengunyah tulisan orang
ading bahkan dalam tema warisan tradisi Arab dan
lslam sekalipun.
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5. KEAMPUHAN KITMAN
DALAM MUBAGHATAH

A. Sesudah 2 bulan terjadinya perang Uhud6, kepada
Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam telah sampai
kabar bahwa Thulaihah dan Salmah (keduanya anak
Khuwailid) menghasut kaumnya, Bani Asad dan Bani
Khuzaimah. Hasutan itu bertujuan untuk menyerang
kota Madinah dan menjarah seluruh harta kaum Mus-
limin yang ada di dalamnya.

Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam memutuskan
mengirim satu regu pengintai sekaligus regu pnyerbu
berkekuatan 150 orang terdiri dari kaum Muhajirin dan
Anshar. Pasukan terdiri dari pasukan kavaleri dan
pasukan infantri. Di dalam pasukan tersebut terdapat
nama Abu Ubaidah el-Jarrah dan Sa'ad bin Abi Waqash
dengan komandan Abu Salmah bin Abdul Asad. Pasu-
kan ini ditugaskan untuk menumpas habis kekuatan
Bani Asad sebelum mereka sempat menyerbu kota
Madinah. Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam mengin-
truksikan pasukannya bergerak pada malam hari dan
bersembunyi pada siang hari. Agar jalur bergerak dan

6 Pcrang Uhud tcrjadi pada bulan Syarva[ Tahun 3 H.
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rencana mereka tidak tercium musuh, mereka menem-
puh jalan-jalan yang terjal lagi sulit. Dengan harapan
dapat menyerbu Bani Asad secara mendadak pada iaat
yang tidak diduga-duga.

Komandan Abu Salamah bergerak (malam hari) dan
bersembunyi (siang hari) sehingga ia berhasil menern-
bus masuk ke dalam perkampungan Bani Asad. Bani
Asad tidak mengetahui sedikitpun ihwal gerak kaum
Muslimin. Pada subuh harinya, Bani Asad terkepung
hingga tak seorang pun dari kaum musyrikin itu iang-
gup bertahan. Bani Asad akhirnya lari terbirit-birit. LaJu
komandan Abu Salamah rnengirim 2 regu pasukan dari
seluruh kekuatan yang ada untuk mengusir Bani Asad.
Kedua regu tersebut berhasil pulang dengan membawa
harta glwnimoh.T

B. Pada peristiwa perang Daumatul Jandals, lrlabi
Shollallahu Alaihi Wa Sallam memimpin 1000 tentara
kaveleri dan infantri yang merupakan gabungan dari
kaurn Muhajirin dan Ansf,ar. Tujlannya"untuk mence-
gah kabilah-kabilah Arab liar menjadikan Daumatul
Jandal sebagai markas. juga untuk mencegah kejahatan
nrereka merampok dan menyerang kafilah-kafitah

7 Ar-Rosul Al-Qoid, hal. 195-196.

8 Daumatul Jandal: Nama scbuah kota bcntcns vane tcrlelak 7
marhalah dari kota Damaskus. topalnva tcrlet"a( arifara Damaskus
dan Madinah. Dalam kota itu tcrdapai bentcnc pertahanan vans
dibangun dari bahan batu yans l.:cris. Makaniitenpat itu tna-"
makan.Da,u matu I Jandul. Lih.ri'Ma1rn.:'u cl-Bdld aru Vol. iv/ i 06,
Kairo: 1323 H.
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dagang, sekaligus memberangus rencana konsentrasi

keiuatin kabilih liar itu dari menyerang kota Madinah.

Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam dan kaum
Muslimin meninggalkan kota Madinah bulan Rabi'ul
Awal tahun 5 Hijriah. Pada siang hari Rasulullah dan

pasukannya menerapkan strategi kitttuttt, dan pada

malam hari mereka bergerak. Pasukan Islam menem-

puh jarak kurang lebih 70 km yang memisahkan kota

Madinah dan DaumatulJandal. Ketika kaum Muslinrin
tiba di tempat tersebut kabilah-kabilah liar dan pen-

duduk Daumatul Jandal telah melarikan diri karena

gentar berkonfrontasi dengan pasukan lslam. Akhirnya
kaum Muslimin tidak menjumpai satu orang pun dari
kekuatan musuh. Kaunr Muslimin bergerak pulang
meninggalkan Daumatul Jandal setelah mereka ber-

mukim di tempat itu beberaPa hari.'

C. Sesungguhnya dirahasiakannya gerak kaum
Muslimin pada malam hari itulalr yang menjadikan
mereka beihasil menang atas musuh-musuh mereka'

Kendati musuh-musuh kaum Muslimin memiliki ke-

unggulan kuantitas dan logistik, namun kitnwr iuslru
telili melahirkan kemenangan kelornpok kecilatas ke-

lompok besar dengan seizin Allah.

Adapun pelajaran berharga yang bisa ditarik adalah

wajibnya merahasiakan seluruh gerak-gerik kekuatan

kita dari jangkauan musuh; mulai dari yang pokok

'Op. Cit. Hal 204-2(E.
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hingga tujuan-tujuannya, dan melarang publikasi ber-
ita mengenai kekuatan itu di radio, televisi, koran,
majalah, dan media masa lainnya. Hal itu harus dila-
ksanakan karena pihak musuh selalu saja menguntit
dan mengintai kita. Tidak layak bagi kita menceritakan
rencana-rencana kita kepada.siapa pun. Karena bila ini
bocor terhadap musuh, tentu mereka akan melakukan
persiapan-persiapan yang logis untuk menggagalkan
rencana militer kita pada tempat dan saat yang tepat.
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5. KITMAN INDIVIDU

A. Pada waktu perang Ahzablo yang meletus pada
bulan Syawal tahun 5 Hijriah, Rasulullah Shollallahu
Alaihi Wa Sallam mengetahui bahwa Bani Quraizah
dari bangsa Yahudi telah mengkhianati perjanjian yang

telah mereka sepakati dengan kaum Muslimin. Kasus

pengkhianatan itu teriadi setelah kota Madinah dike-
pung 10.000 prajurit Quraisy - Bani Ghatfan, Bani Asy-
ja', Bani Sulaim dan Bani Asad. Kaum Muslimin terjepit
pada posisi yang sungguh mengkhawatirkan. Waktu
itu tentara kaum Muslimin berjumlah 3000 orang.Sete-

lah Bani Quraizah membatalkan perlanjian mereka secara

sepihak, lalu Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam me-

ngutus seorang Muslim ke perkampungan Bani Qura-
izah untuk mengecek kebenaran berita berkoalisinya
Bani Quraizah ke dalam tubuh pasukan sekutu (Ah-

zab;. Selain itu sang utusan juga diperintahkan jika

10 Disebut juga perang Khandaq
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sudah kembali kehadapan Rasulullah Shollallahu Alai-
hi WaSallarn agar menyamannyamarkan suaranya dan
tidak berbicara dehgan keras tentang pengkhiinatan
Bani Quraizah itu. Rasulullah Shollallahu-Alaihi Wa
Sallam khawatir semangat juang kaum Muslimin akan
merosot jika mereka mengetahui berita pengkhianatan
itu. Juga agar mereka dapat menyelesaikan penggalian
parit serta tetap tenang menyusun persiapan-persiapan
militer, sebelum kabar pengkhianatan itu diberltahui<an
kepada mereka. Setelah kaum Muslimin selesai mem_
gglsiapkan segala sesuatunya termasuk perbekalan,
Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam mengibarkan ke-
pada mereka apa yang terjadi pada Banu euraizah
dengan tujuan menegaskan tanggungjawab memper_
tahankan Islam. Seandainya Nabi Shollallahu Alaihi-Wa
Sallam mengizinkan penyiaran kabar pengkhianatan
Bani Quraizah sebelum kaum Muslimin menyelesaikan
tu gas mem pers iapkan peralatan-peralatan perang, maka
bisa dipastikan semangat juang kaum Muslimin akan
nrerosot karena marabahaya telah mengepung mereka
di seliap sudut kota Madinah.

__ B. N,lasih dalarn perang Ahzab, ke hadapan Nabi
Shollallahu AIaihi Wa Sallam menghadap Nu,aim bin
Mas'ud untuk menyatakan ke.lslamannya. Dia men-
gabarkan kepada Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa
Sallam bahwa ia telah memeluk Islam tanpa sepenge-
tahuan kaumnya. Nabi Shollallahu Alaihi Wa 3allim
berkata kepadanya,
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'"^; i+(:. pi$ !;f-:tlg i iS
"Cegaltlalr (per/ttg'ini) dttri karrti sebixt ktuut, scsu,tg-

guhnya perang itu adalah (ajatrg) tipu dnr1a".

Nabi merahasiakan berita keislaman Nu'aim. Kar-
ena itu, Bani Chatfan (kabilah dari mana Nu'aim ber-
asal) dan bangsa Quraisy tidak tahu sedikitpun tentang
masuknya Nu'aim ke dalam Islam.

Kemudian Nu'aim meninggalkan Nabi Shollallahu
Alaihi Wa Sallam dan menyelinap masuk di tengah-
tengah Bani Quraizah. Di masa lalu, Nu'aim adalal'r
teman mabuk-mabukan Bani Quraizah. Nu'aim berkata
kepada mereka, "Kalintt telah nrcngetahui betuyta &tlanurya

chta saya keltadn kalian, suttgguh knlim talult tnenrbntttu

bangx Qtmisy dan Clwtfin uttuk ttrutrctturgi Mulnnututd.
Padalwl merekt itu (Quraisy dan Clntfat) tidnk seperti
knliatt. Negeri iti adalah negeri kalinn: di dalanurya bers-

eraktn lwrta, ara*, dan istri kalitur. Ssnentnra itu lsrlian tidnk

tega berpisah dengan nrcreka. Sesunggrtlurytt barrgsa Qw'aix1
dan hni Glntfun jifu adtlccsenryatntr dnt nrcnyalcsiku lnrtn
scbanyak itu, pasti trrcrekt uturjarnhnytt. Jil<n hulaut knretut

lwttn dan nrctru,rg1u kesen4tatan, pasti nrcreka 1uilang kc

ne ger i nus i t t g- tr ut s i tr g da n u e mb iarkn t r kal i n u b e rl m dalu n

Lurgsutrg dcngan kekruttan Mulanurutd. Padslwl krilitttt tidnk
n rcnril ik i k ck ua ta n apa -np e u t rt t tk n rc t ut t t d i r t g i n y n. Kt r e t ut

itu, janganlalrlstliffi turutba'laalisi dalnm perang ini wnpti
kalia n n rcn rya' ol c h j m n i mn dttr i 

1t 
e n r in ryt i n- p e niln 4r i t t n rc r e -

ka (Quraisy dan Glntfan). Setelah itu knliur lrtun bolelt
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memerangi Mulwnurud ".hnieuraizah berka ta;,,Suttgguh
itilner-uplun raselnt yang nngat berhmga. ApalagiEimu
bulanlah orang yang iencurigilun bagi iami". -

Kemudian Nu,aim menuju barisan bangsa euraisy.
Selelah tiba di sana, dia pun berkata kepaaa bangsa
Quraisy; "Telah sampai kabar tcepada sayi bahwa Boni
Quraiuh telah nrcnyesali dirinya sendiri. Mereka telah
mengirim ha ita kepada Mulwmnad dnn berkata padanya:
'.Apalah kamu setnng lccpada kami, jika kami mengaibil

lebeyfa orang penrinryin euraisy dan Gtatfan, hlu kani
berikan kapttda kanru tntuk ditebas lelrcrryyi? Selanjutnya
kitn bersekutu utttuk nt
diatft marnerekn".r,"i,#;','::^;;:'#:f ;::f i#t,'Y;:;
Maka jika Bani Quraimh mentilfta dari latinn' jamimn ilari
tt t r ggo ta p a s r*nn kal i an, ja n ga nlah kalia n b er ilsln me sk ip u n
lmnya satu orang!"

_ Selanjutnya Nu'aim mendatangi juga Bani Ghatfan.
Dia Aerkata kepada mereka; -Iktian iaoA, kelmrgaku
da n katu nk u....dst 1' Selanjutnya Nu, aim bercerita t epaa a
mereka persis seperti apa yang dia peringatkan pada
bangsa Quraisy.

__ 
Abu Sufyan bin Harb beserta pemuka_pemuka

Ghatfan mengutus beberapa orang euraisy. Utusan
pasukan Ahzab itu berangkat ke perkampungan Bani
Quraizah pada malam sabtu, dibawah pimpinan Ikri-
mah bin Abi fahal. Mereka meminta Bani euraizah
bersiap-siap untuk menggempur kaum Muslimin di



hari Sabtu siang. Bani Quraizah tentu saja tidak bersedia

memenuhi permintaan itu, karena mereka tidak boleh
berperang pada hari sabtu. Lalu Bani Quraizah menun-
tut jaminan dari pihak Quraisy dan Ghatfan sebelum
mereka dikomando untuk terlibat perang! Omng Quraisy
dan Chatfan berkata, "SunggtthNt'aim telahberkata jn-
jar". Sebaliknya, saat tuntutan jaminan beberapa orang
dari pihak Quraisy dan Ghatfan ditolak, orang-orang
Banu Quraizah berkata pula, "Suttgguh N(aim telalr

berkata jujur". Akhirnya persatuan pasukan sekutu itu
menjadi retak. Hilanglah rasa saling percaya diantara
mereka. Dan selanjutnya, pasukan sekutu itu hengkang
kaki menuju negerinya masing-masing tanpa bisa mere-

alisir cita-cita mereka menghancurkan kaum Muslimin.

Isyu-isyu yang disebarkan shahabat Nu'aim, untuk
memecah belah kekuatan pasukan sekutu, sungguh
berefek parah terhadap semangat juang bangsa Quraisy
dan ksnco-konconya dari kabilah Arab dan Yahudi
Banu Quraizah. Perang modern sekarang pun sangat
mengandalkan ekses dari isyu-isyu provokatif semacam

itu untuk melabrak habis dinding solidaritas barisan
perjuangan musuh serta menimbulkan distorsi pada
perencanaan-perencanaan mereka.

"Kesatuan penyebar isyu"ll adalah unsur terpenting

rl Lihat Ar-Rosul Al{oid, hal.222-223.
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diantara sekian kesatuan-kesatuan inteliien pada
struktur puncak dalam organisasi militer. Yang menjadi
pertanyaan sekarang: Kalau saja Rasulullah Shollallahu
Alaihi Wa Sallam dan shahabat Nu'aim tidak
menggunakan metode kitnun yang ketat; apakah sha-
habat Nu'aim sanggup melaksanakan misi memecah-
belah barisan kekuatan sekutu, dan melempar iauh-
jauh rasa saling percaya dari hatihati mereka yang
sangat menentukan ini?



7. KITMAN YANG
METODIK

1.B"ry llhfan adalah suku yang relah membokong
korps-da'i kaum Muslimin di tltagl nayf pada tahunS
Hijriah. Nabi Shollallahu Alaihi Wa Satiam bermaksud
menghukum Bani Lahyan akibat keculasan tindakan
mereka itu. Saat itu Nabi sudah mengetahui rencana
ulang koalisi Quraisy dengan sekutu-sikutunya untuk
memerangi kaum Muslimin. Karenanya beliau ber-

ryksu_d menghancurkan semangat juang bangsa eu-
raisy dan kabilah-kabilah lain, sekaliguJ memerangi
Bani Lahyan yang telah menipu da,i-Ja,i kaum Mui-
limin dulu.

Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam menampakkan
diri seolah-olah akan bergerak ke arah Syam agai buliou
dengan leluasa mampu mengadakan serangan
mendadak (mubaglntah) atas Banilahyan tanpa sJpe-
ngetahuan mereka. Pada awalnya, Rasulullah bersama
seluruh kekuatannya menuju ke arah utara. Ketika be-
liau yakin berita perjalanan beliau ke utara (Syam) telah
menyebar ke mana-mana, tiba-tiba beliau dengan ge-
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termasuk wilayah kekuasaan Bani Chatfan, dengan
maksud membuat pagar penghalang dari terjadinya
koalisi antara Bani Ghatfan dengan Yahudi Khaibar
dalam memerangi kaum Muslimin. Dengan strategi ini,
Nabi sengaja membentuk kesan seolah-olah beliau i-
ngin menyerang mereka, dan bahwasannya kekuatan
umum kaum Muslimin serius ingin menekuk dan
memusnahkan mereka. Tetapi dengan tiba-tiba Nabi
dan pasukannya berbalik menghantam Khaibar.

Sebelum menyerang khaibar, beliau terlebih
dahulu mengirim satu regu shahabat ,khusus untuk
mengadakan serangan mendadak terhadap perkam-
pungan Ghatfan yang telah ditinggalkan oleh kekuatan
militernya yang turut membantu bangsa Yahudi Khai-
bar. Regu khusus ini berhasil melahirkan rasa takut di
sekitar perkampungan Bani Chatfan yang memaksa
tentara-tentara kabilah ini bergegas pulang untuk
melindungi rumah-rumah mereka dari gempuran kaum
Muslimin. Dengan strategi inilah, rencana Rasulullah
untuk memisahkan kekuatan Yahudi Khaibar dari
bantuan Bani Ghatfan berhasil dengan sukses.

Faktor terpenting dari kemenangan kaum Muslimin
atas Yahudi Khaibar dalam perang tersebut adalah kit-
nw t ( n w ry imln n ral ns in ). Kitr ru t rlah yan g mem buat Ba ni
Chatfan tertipu karena mengira bahwa Rasulullah
Shollalla,hu Alaihi Wa Sallam ingin memerangi mereka.
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8. PELAIARAN BERHARGA
DARI FATHU MAKKAH

A. Pada peristiwa Fathu Makkah yang terjadi di bulan
Ramadhan tahun ke-8 Hijriah, praktek kitnnn Rasulul-
lah Shollallahu Alaihi Wa Sallarn mencapai puncak
pesonanya. Sedemikian brillrannya cara itu sehingga
perang ini terkatagorikan satu teladan terbaik dalam
sejarah militer untuk praktek kitmnn.

Nabi telah mengomando shahabat-shahabatnya
untuk bersiap-siap bergerak. Beliau iuga telah mengu-
tus utusan kepada kabilah-kabilah yang telah masuk
lslam, memberi tahu mereka agar bersiap-siap. Se-

lanjutnya beliau menyuruh keluarganya berkemas-
kemas mempersiapkan segala kebutuhan beliau dalam
perjalanan. Namun demikiary beliau sama sekali tidak
memberitahu seorang pun dari kaum Muslimin, baik
yang ada di dalam kota Madinah maupun yang berada

di luar; tentang rencana, cita-cita, dan arah tujuan be-

liau. Bahkan, beliau merahasiakan semua itu dari o-

rang-orang yang paling dekat dengan beliau. Selain itu,
beliau juga telah mengirim 1 regu pasukan dibawah
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komando Abu Qatadah Al-Anshari ke lembah Adham
untuk menambah tebalnya kabut rahasia rencana dan
tujuan beliau yang sesungguhnya.

Satu waktu, shahabat Abu Bakar Shiddiq Radliyal-
lahu Anhu dateng menemui putribeliau Aiiyah. Saat
itu Aisyah sedang mengemasi perlengkapan-per-
lengkapan Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallim. ibu
Bakar berkata kepada puhinya; "Walni putriku, apnlult
Rasulullah Shollsllahu AIafui Wn Sallam telnh menyunilr
kamu untuk berkenns-kernas? Aisyah me,tittrlab, "brnnr,
da n s eb isa nyn tn1 nl w n dn b erke mn s -ke m q s j u gtt !,'

Abu Bakar bertanya, "Talrukth kamtt kernura genrngan
arah yang diinginkc n Ras ulullah? "

Aisyah menjawab, "Demi Allah sayn tidnk tahu!',
B. Saat bergerak menjelang dekat, Rasulullah Sho-

llallahu Alaihi Wa Sallam baru mengumumkan bahwa

leliau ingin menuju Mekkah. Namun jauh sebelum itu,
beliau telah mengirim mata-mata dan intel untuk men-
cegah bocornya berita tentang tujuan bergeraknya be-

!ia-u 
k9 tangan orang Quraisy. Temyata, ieorang sha-

habat bernama Hatib bin Abi Baltaah mengirim-sepu-
cuk surat yang dititipkan pada seorang perempuan
yang sedang mengadakan perjalanan menuju Meikah.
Dalam surat itu dia secara tidak langsung dapat mem-
bocorkan rahasia kepada bangsa euraisy tentang ren-
cana kaum Muslimin rnenaklukan kota Mekkah. Sete-
lah Nabi mengetahui kasus surat itu, beliau segera
mengutus Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awwam
untuk mengejar wanita itu. Keduanya berhasil menyu-
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sul wanita si pembawa surat dan lalu merampas strrat

tersebut darinya. Kemudian Rasulullah memanggil
Hatib dan bertanya kepadanya, " Apa yang nrcndorong

l<nmu lringga berani berbwt seperti irri? "

Hatib menjawab, "Walwi Rrtsululltth, demi Allah swtg'
gfu saytt ltcrhnan lcepttda Allah dan Rasul'Nya, dnn saya

iiaak scaifi4trm hergeser dan berubah dari kayakinan itu.
Tupi saya ini addah seorang klaki yang snrc sekali tidak

memiliki kehutrgt dur kerubat. Di tengah buttgxt Quraisy ittr
terdupat arutkqtutk drm kelrutrgaku. Saya ndakrtkart sennn

i t r t t t t rt t tk n rcI r u r ttkku t I ut t i o ru t tg Qt ntt isy d em i ke se lanu ta t t

keluargnkt".

Umar bin Khattab berkata, "Walni Rttailullal4 izirt-

ktnlah saya tncttchtts lelrcntya, xutgguh din telah berlaku

niftq!"
Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam berkata,

" Bolch jndi dia ltcrktta juiur kcytuda kalitttt, tetnpi bukankah

AIIah t:elah bcrfirnuttt kcpttdn orans-ora,tg yang telnh ikut
dnlmt perang Btdar: " Berbrntlah sesukamu! "

Ternyata masa lalu Hatib yang penuh dengan w_alna

jihad teiah menyelamatkan jiwanya' Nabi Shollallahu
Alaihi Wa Sallam memaafkan Hatib dan menyuruh
kaum Muslimin untuk menyebut hal-hal yang baik saja

tentang diri shahabat Hatib.

Begitulah puncak kesiapan dan kehati-hatian Rasul-

ullah dalam metrrbendung bocornya informasi-infor-
rnasi tentang kaum Muslimin kepada orang-orang
musyrikin. Ini merupakan bukti nyata dari realisasi

polakibnan yang rapi. Dan lihatlah puncak komitmen

33



shahabat yang mulia seperti Umar bin Khattab berani
"tampil" ke depan minta persetujuan dari Rasulullah
untuk menghabisi nyawa Hatib bin Abi Baltaah karena
dia telah gagal menjaga kihrun .

C. Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam sangat me-
nginginkan agar seluruh rencananya tidak bocor saat
hendak berangkat untuk menaklukan Makkah. Jalan
untuk mewujudkan cita-cita itu adalah dengan kittruur
yang ketat. Beliau tidak menceritakannya hatta kepada
orang yang paling beliau cintai dan sayangi - Abu Bakar
As-Shiddiq. Bahkan beliau juga tidak membeberkan
rencana tersebut kepada istrinya yang paling dicintai -

Aisyah binti Abu Bakar. Seluruh rencana itu tetap saja

lersembunyi rapat hingga beliau selesai menyempur-
nakan seluruh persiapan pemberangkatan, dan hingga
isyarat peringatan dari beliau telah tersebar merata
pada seluruh kabilah muslim yang bertempat tinggal di
luar kota Madinah untuk segera menyiapkan segala
perbekalan. Beliau banu menceritakan rencana untuk
bergerak ke arah kota Makkah, di saat tidak ade lagi
alasan untuk meneruskan kibruu. Karena rencana ber-
angkat sudah dekat, dan karena waktu yang dibutuhkan
bagi bocornya informasi keberangkatan beliau ke kota
Mekkah sudah tidak memungkinkan lagi. Namun be-
serta semua hal tersebut di atas, beliau tetap saja men-
girim intel dan mata-mata yang bertugas mencegah
tersebarnya informasi tentang gerak beliau menuju
bangsa Quraisy. Beliau menempatkan beberapa orang
mata-mata dalam kota Madinah untuk memberantas
habis segala kemungkinan bocornya informasi gerakan
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beliau lewat mulut penduduk kota Madinah ke pen-
duduk kota Mekkah. Anda telah mengetahui bagaima-
na shahabat Hatib bin Abi Baltaah kepergok sewaktu
mengirim surat ke Makkah yang mana surat itu akhimya
berhasil direbut sebelum tiba pada tujuannya. Selain
itu, beliau juga menyebar regu-regu spionase di dalam
dan di luar kota Madinah untukmencegah orang-orang
Quraisy menyadap rencana kaum Muslimin sekaligus
menutup peluang bagi orang-orang munafik dan orang
yang punya loyalitas kepada bangsa Quraisy mengirim
informasi kepada mereka.

Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sall^am tetap waspada
penuh hingga beliau tiba di atas bukit-bukit dekat kota
Makkah. Beliau berhasil meraih sukses besar lewat
petunjuk-petunjuk preventif sebelumnya guna men-
cegah bangsa Quraisy dan sekutu-sekutunya menge-
tahui rencana kaum Muslimin.l5 Pasukan Muslimin telah
tiba di Marra Dzahran, sebuah tempat yang terletak 12

mil dari arah kota Makkah. Di sanalah mereka mendiri-
kan perkemahan.

Selanjutnya Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam
menginstruksikan kepada setiap tentara dalam kesatu-
annyi masing-masing menyalakan obor api di malam
hari agar orang Quraisy bisa menyaksikan dahsyatnya
kekuatan militer lslam tanpa diberi peluang untuk
nremahami hakekat,dari tujuan kedatangan kaum
Muslimin sedikitpun. Manuver ini tentu saja membawa

rs lbid. hal.337-33U.
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pengaruh buruk terhadap semangat juang euraisy dan
-boleh jadi- mereka akan menyeroh tonpa perang. lewat
manuver itu, Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam telah
menegaskan adanya jaminan keamanan bagi seluruh
rencana militer beliau untuk menerobos maiuk ke da-
lam kota Mekkah tanpa harus diselingi pertumpahan
darah.

- Lalu pasukan berkekuatan 10.000 tentara itu menyu_

ly!9bo_r-obor api mereka. Bangsa euraisy menyaksikan
lidah-lidah api yang tak terkira banyaknya memenuhi
seluruh cakrawala luas. Tiba-tiba terlihat Abu Sufyan
bin Harb, Budail bin Warqa Al-Khuzai, dan Hakim bin
Flizam tergopoh-gopoh meninggalkan kota Mekkah
menuju arah sumber api-api itu. Ketika mereka telalr
dekat dari markas perkemahan kaum Muslinrin, be r-
kata Abu Sufyan kepada rekannya Budail, ,,Aku tid&
I,ertwh nrctryuksikan jumlnh obor dan tctttnra ryrng bcgittr
banyak scperti nulnm ini" . Budail mengomento.i- p"iko-
taan Abu Sufuan, "Demi AIIult, itu ndetah tebitalt Kuruwlt
yang nuralt darr telah bcrgerouilnl unhk perntrg,,. Tapi Abu
Sufyan tidak puas dengan komerrtar Budail. Dla lalu
berkata, "Kabileh Klutztnlr terlulrr hesar kcyttla tlnrr lerlaltr
bnryga turtuk me tniliki obor uyi scbanyak iii-.iu

. .Seberarnya bangsa Quraisy sejak lama mendengar
bahwa kaum Muslimin akan menyerbu kota Mekkih.
Namun mereka tidak tahu kapan, bagairnana, dan di
mana awal serbuan yang akan datang itu. Ternyata

t6 lbid. ha1.326.
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sukses itu sepenuhnya milik ki htun y angrapi. Rasulul-

lah Shollallihu Alaihi Wa Sallam tidak pernah lengah

sedikit pun dari kitnan pada saat terjadinya problema-

tika miiiter yang serius. Hal itu berlangsung karena

rencana kaum Muslimin untuk menyerbu dan me-

naklukan kota Makkah jika diketahui Quraisy ttntn
mereka akan punya waktu untuk menyusun kekuntan,

mengundang-kembali konco-konconya, selolig{,s rner-

un.uig strategi militer yang ampuh untuk nynsqag-al-

kan re-ncana penyerbuan kaum Mtlslimin. Dan boleh
jadi, mereka iebisanya akan melancarkan perlawanan
dalarn waktu yang lama' Ini akan melahiEkankeruBjal
jiwa dan materil yang tidak perlu pada pasukan Nabi
Shollallahu Alaihi Wa Sallam.

D. Selain merahasiakan rencana dan waktu Penyer-
buan Makkah, Nabi Shollallahu Alaihi i{a Sallarn juga

berhasil merahasiakan jumlah pasukan beliau yang

sedang bergerak bersiapsiap menaklukan kota Mak-

kah.

Paman Nabi - Abbas, dengan Perencanaan Nabi
keluar meninggalkan tempat berkemahnya kaum

Muslimin di Marra Dzahran. Dengan menunggang
keledai milik Rasulullah, Abbas keluar bermaksud
rnemberi tahu bangsa Quraisy perilial tibanya sebuah

pasukan besar yang tidak bisa ditandingi. Tujuannya

ogo, tu*ongat juang mereka goyah dan terpaksa takluk

rrienyerah ianpa perlu berperang. Dengan demikian

darair-darah mereka tetap terjaga dan bisa memperoleh

jaminan keamanan lewat jalan damai dengan kaum
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Muslimin, sekaligus terhindar dari kehancuran total
yang tidak akan lahir kecuali dari sikap fanatisme jahi-
liyyah.

Dalam perjalanan menuju kota Makkah malam itu,
Abbas mendengar perbincangan Abu Sufyan dan Bu-
dail bin Warqa. Rupanya Abbas kenal baik warna suara
Abu Sufyan. Lalu dia memanggilnya dan menginfor-
masikan kedatangan pasukan kaum Muslimin. Abbas
menyarankan agar Abu Sufyan menghadap langsung
kepada Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam untuk
meminta pertimbangan dia dan bangsanya tidak men-
dapat hukuman, sebelum pasukan Muslimin memasuki
kota Mekkah esok pagi. Rupanya Abu Sufyan setuju
dengan saran Abbas itu. Lalu keduanya naik ke atas
punggung keledai Nabi, sama-sama menuju arah tem-
pat berkemahnya kaum Muslimin.

Setibanya di perkemahan kaum Muslimin, Abbas
dengan tenang berjalan sambil melewati obor-obor api
kaum Mushmin menujq kemah Nabi Shollallahu Alaihi
Wa Sallam. Kaum Muslimin melihat Abbas tapi tidak
mengusiknya karena mereka telah mengenal baik siapa
Abbas. Tatkala mereka lewat di depan obor Urrrar bin
Khattab, rupanya Umar mengenal Abu Sufyan dan
paham bahwa Abbas ingin memberi perlindungan
kepada Abu Sufyan. Dengan cepat Umar bin Khattab
berlari ke arah kemah Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sal-
lam. Sesampainya di sana, dia memohon agar diperke-
nankan Nabi untuk memenggal saja leher Abu Sufyan.
Tetapi Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam meminta dari
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suai instruksi Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam.
Tak lama kemudianlewatlah kabilah-kabilah kaum
h{usl imin dengan membawa panjinya masing-mas-
ing. Tiap satu kabilah berlalu Abu Sufyan bertanya;
'nlar'nhai Atrbas, siapakah mereka itu?". Aku
menjawab; "Itulah kabilah Sulaim". Kemudian dia
berkata; "Ada apa gerangan antara aku dan kabilah
Sulaim?". Kemudian lewat lagi satu kabilah, dia
bertanya; "Siapakah mereka itu?" Aku menjawab;
"Kal:ilah Muzainah". Lalu dia berkata; "Ada apa
gerangan antara aku dengan kabilah Muzainah?".
Demikianlah hingga tidak lewat satu kabilah kecuali
Abu $ufyan menanyakan kepadaku siapa mereka
itun ada apa gerangan antara aku dan kabilah fulan
itu. Akhirnya lewatlah Rasulullah bersama rombon-
gann.y.-a yang besar, di dalam barisan itu terdapat
kauin Muhajirin dan Anshar semuanya membawa
tombak-tombak besi. Abu Sufyan berkata, "Maha
suci Ailah! l{ahai Abbas siapakah mereka itu geran-
gan?". Aku menjawab, "lnilah Rasulullah Sholla-
llahu Alaihi Wa Sallam bersarna kaum Muhajirin
dan Anshar". Abu Su$ran berkata; 'Tidak satu kekua-
tan pun yang mampu menandingi mereka! Demi
Allalr wahai Abu Fadhal (panggilan Abbas) sungguh
kepcnakanmu itu telah rnenjadi raja yang perkasa!"
Aku berkata, "Wahai Abu Sufyan, sesungguhnya
itulah bukti ke-Nabian" Abu Sofyan menjawab, "Ya
betul!". Kemudian aku berkata kepadanya, "Cepat-
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lah kamu kembali ke kaummu!" Dengan bergegas

Abu Sufyan menuju kota Makkah. Lalu dia me-

rnasukinya dengan perasaan penuh kebingungan

dan ketakutan".iT

E. Bagi sebuah pasukan berkekuatan 10.000 orang -

barangkili terdiri dari seluruh kabilah Arab - bergerak

dari kota Madinah ke arah Makkah tanpa Quraisy dan

sekutu-sekutunya mampu mendeteksi waktu kebe-

rangkatannya, gemuruh hentakan barisannya, tujuan-

.,yo, b"tn. pasukannva dan logistiknya, hingga kaum

Muslirnin yang jaya itu sampai di bukit-bukit kota

Mekkah bukanlah perkara yang enteng sama sekali'

Akibatnya jelas sekali, di hadapan Quraisy dan

sekutunya tidak tersisa lagi harapan kecuali menyerah!

Sesungguhny a kitrtuttt Nabi Shollallahu Alaihi Wa

Sallam dalam seluruh rencana - walaupun untuk orang

untuk terdekat clengan beliau- dankittrutrt beliau saat

bergeraknya pasukan beserta seluruh persiapan, pen-

gaturan dan pernbekalan senjatanya itulah yang

inelahirkan Fatlru l-Qnrib (kemenangan yang dekat)'

Sesungguhnya pelajaran-pelajaran kitnwn dalam

kasus ftrtlrrr t-Mlkksh -sebagaimana yang telah kam;

sebutkan di atas- termasuk satu contoh mengagumkan

dalam memegang teguh sifat-stfalkitnan secara total'

Perang ini (Fillru t-Nlnkkdt), serta seluruh persoalan

17 lbid. hal. ;126-32tt.
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ki t nw n y angd ikand ungnya, merupakan satu bahan strtdi
yang layak diajarkan di bangku-bangku akademi mi-
liter Arab dan dunia Islam, lewat telaah sejarah perang.
Ini dimaksudkan agar tentara-tentara Arab dan Islam
mengetahui bagaimana praktek Nabi Shollallahu Alai-
hi Wa Sallam dalam berkitman, bagaimana beliau
mampu mengalahkan musuh-musuhnya dengan
memakai faktor yang sangat vital ini - diantara sekian
faktor dalam menentukan prinsip serangan mendadak
(nubaglntah).
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9. FAKTOR-FAKTOR KITMAN
YANG IATN

A. Salah satu sisi kebrilyanan Rasulullah Shollallahu
Alaihi Wa Sallam dalam bidang militer adalah aplikasi
dari subyek ki tman y angra pi. Selain itu, strategi-shategi
militer Rasul lainnya tidak boleh dianggap lebih ringan
atau kalah penting dari faktor kitman. Sesungguhnya

kehidupan militer Nabi penuh dengan 'ibraft, nasehat,

pelajaran dan hikmah yang seluruhnya perlu dikaii oleh

para cendekiawan dan peneliti.

Manuver-manuver Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sal-

lam sewaktu menerapkan kitnnn, sangatlah memPe-

sonakan. Pantaslah jika manuver itu diteladani pada

setiap kurun waktu dan tempat. Beliau memPunyai
unggbta mata-mata yang berkeliaran dalam kota Madi-
nafi yang siap menyadap setiap bentukinformasi - yang

ringin aiaupttn penting- yang membahayakan kemas-

lahatan umat, baik dalam keadaan damai atau perang.
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Shahabat Huzaifah bin Yaman al-'lbsils dikenal san-
gal mengelahui rahasia dari Rasulullah Shollallahu
Alaihi Wa Sallam mengenai orang-orang munafik yang
tidak banyak diketahui oleh orang lain.te Dengan ung-
kapan lain, dia adalah penyimpan rahasia Raiulullah
Shollallahu Alaihi Wa Sallam selama beliau hidup.
Huzaifah dipilih oleh Rasulullah dari yang lainnya
karena sangat "sarat" dengan teknik-teknikkihnan ie-
hingga tidak pernah membocorkan rahasianya sendiri
kepada orang luar. Huzaifah mempunyai kepekaan
otomatik (sensitifitas) yang tidak gamang rnenghadapi
posisi sulit. Apresiasi beliau sangat tinggi terhadap
urgennya merahasiakan informasi-informasi militer dari
sadapan ntusuh hingga segala rencana-rencana dan
tujuan kaum Mustimin tidak tersebar. la juga memiliki
kecakapan dan naluri yang tinggi untuk mengetahui
setiap bentuk informasi. Semua sifat-sifat ini adalah
sifat seorang rrlata-mata teladan. Dan terbukti, watak itu
sungguh berpengaruh dalam hidup l{uzaifah: setiap
kaii dia mendapatkan atau mendengar berita yang bei-
dampak serius terhadap nasib hiclup kaum l\4uslirrri;r,
dia melaporkan berita itu ke;racia orang yang berkorii-
peterr secepatnya.20

tB Untuk nrengetahui detail kt'hiciuyan beliau, liltai ()cd;tit i ath Bitetl
l-Faric, hal. 1A8-1,17, Beirut: 13&5 H.
te Usud'l-Ghabah, Vol" I/391. Al-tsti'ab, troLI/ 350, Fath'l-tlari
Syanh Shahih tsukhati,V al.7 I 72.
a Op. Cit. hal" 116.
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Namun demikian kewajiban kitman tidak lantas ter-

pikulkan atas pundak shahabat Huzai{ah semata' Meru-

pakan keharusan bagi setiap muslim untuk menuna-

ikan kewajib ankihnai. Mereka wajib mengawasi gerak

langkah oiung yut g tidak jelas asal-usulny4 yang hobbi

dengan perilaku menyimpang, orang munafik, serta

*nritth-rnrrtuh Islam dan kaum Muslimin secara kese-

luruhan.

Sekali waktu, shahabat'Umair bin Sa'ad ai-,{nshary21

mendengar Jallas bin Suwaid bin Shamitz -dul*nva dia

tidak ikut dalam Perang tabuk- mengucapkan i"ata-kata

yang tidak pantas diucipkan seorang muslinr terhadap

ifuritrrttut. Lalu 'Umair melaporkan hal tersabut ke-

pada Nabi Shollaliahu Ataihi Wa Sallarn. Iradahal 'tiinair
waktu itu dibawah tanggung jawab ialias 5'arig trelah

memperistrikan ibunya sesudah bapaknya waiat' t'jmair

berkita kepada Jaltras, "Demi Allah ualmi laitds! Knmu

adnlah otorg yong paling saya sukni, paling dt:rwu;"t't'w, dnn

yang paling" tiao{toyo situttgi iikn tntirryrt ytusibt:h' T etapi

kniu telah mengucapknn kota-knta yang iikn krtbocorknn

qknn membtntmu malu, tetttpi bila snya dwntkart niscaya

aknn merusak dienku' Namun yangpasti, sa"iiih sctunyn lebih

ringan dibanding yang lain".

21 Untuk mengetahui detail kehidupan beliau hhelQadah t'cthul-'Ircq
w a'l- | ni ah, hal. 169-175, Kairo, 1 96'1.

2 Lihat derdil kehidupan beliau dalarn Al-ls ahah, YaX'I I 2132' usttrlul'

Ghab ah, Y o1.I I 292,,4f-' lst { ab, Y ol.l I 26 4, d an untuk ringira;nya lihai

Qadah F athul-'baq wa' l-l azirah, hal' 469.
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Ketik;i dihaclapkan Rasulullah Shollallahu Alaihi
Wa Sallam, Jalias bersumpah, "Sungguh'lJutair tL,lalr
rnenrdul*it duryat balrcng. Altc yang diucapkan'Llrruir itu
tidak penwh aku kataka;il

i,alu Allah AzzaVla Jalla menurunkan firman-Nya
mengomentari kasus ini:

65 6,'& aG &,scc iy t:+x,"

3t5hw,6 6s \$Gj jt.ftu ryN\i:l
' ;i W$'," ty *;a ii:':;" ^i't

a# U #,' u- \U (uili,r #. $,iA;,V
r#'{t",rbibrie"i$Gr

'" Nl1lyekt; {';re,tg-oyang mmwfk itu) het strm\tdt dengart
{'rrsri:::j Ailtt, bttlnpa rns"efui tidnk nrcngatutknn (sesiatrt
ydES rr&r.i ;,"Ji;if ; lrr u ). Se s]iur gg t tfu ry a m er eht t eutl t n rc r r
gr;capfun pwkataan kekafran, dnn telsh muryidi lafir
sesefiah Islnnt, dan nrcngingini ilptt ytt,tg nrciekn tiitk
riapnt nretratr;uitryn; d.an nrcrilcn ti&*inciiah (Ailnh futt
Rnsxl"i.Jigrr;, kerwli katam Allah dar Rasul-Nyn telalr
mel imfa! ;l"u'rt kar unia -N y n krlttttln nrcreku. Mtika, litat
$rerej*l i,;trtr:khat" itu irrisluil ltbih bttik bngi uutreka. t)nn
jiA* rrt'rcJ,a ll'l.:u*iittg, tris*a.ia AILth uknn riitrg,tnb rilcral(o
drttgtt:r iath yilnt lttdih di di*tia dnn di nkltimt. Dctt
$eert'ka sek*li4atli tidttk manpturtytti ltclindtutg dan tidnk
(pulc) pt*nalu*g Ci wuk*bunil',.(e5.9. At-Tiubah: 74).

&



Dengan peringatan Allah ini, Jallas kemudian ber-
taubat dengan taubatan nasulm. Selanjutnya, ia tetap
dikenang dengan kebaikan dan keislamannya yang ter-

Puji.t'
Pada waktu ayat di atas turun, Nabi Shollallahu

Alaihi Wa Sallarn berkata kepada 'Umair; "Waltni pe-

mudn! Telingamt suttgguh taiam dan swtgguh Rabb-mu

t elah n rc n rb e t tttrka w n u " .24

Seorang muslim sejati senantiasa waspada dan te-

guh memegang amanah rahasia dan juga terhadap se-

luruh kepentingan-kepentingan kaum Muslimin yang
strategis.

B. Sebagaimana halnya Nabi Shollallahu Alaihi Wa

Sallam memiliki mata-mata dalam kota Madinahyang
bertugas menjarnin langgengnya kesatuan kekuatan
dalam negeri dan mencegah bobolnya benteng-benteng
pertahanan dalam kota; beliau pun memiliki mata-mata
di luar kota N{adinah; yaitu di kota Makkah, di tengah
perkampungan kabilah-kabilah Arab yang oposan, di
negeri Romawi, dan di negeri Persia.

Para mata-mata itu selalu menginformasikan ke-
pada Rasulullah Shollallahu Alai'hi Wa Sallam setiap
bentuk berita, baik berita kecil, berita penting dan ber-
bahaya, atau mungkin juga sesuatu yang berbahaya
atau strategis bagi kepemimpinan Islam dan kaum
Muslimin.

a Siroh Ibnu Hisyam, Vol.ll/141-142.
1a Al-'Isti'ab. Vol.lll/ 1621 dan Usudul-Chabah, Vol. IV/ 144.
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- 
Hal-hai seperti itulah yang menjelaskan kepada kita

sebab-sebab kemenangan beliau atas musuh-musuh_

l{o {ung begitu banyak. Beliau selalu berhasil menge_
tahui rencana-rencana musuh sedini mungkin. Beliau
pun dengan mudah menggagalkan segala bentuk makar
musuh yang ditujukan kepada Islam dan umat lslam.

. Di sisi lain, kenyataan di atas juga menerangkan
kepada kita sebab-sebab tidak rur,gg.rpnyu kaum musy_
rikin, bangsa Yahudi, dan musuhlsiu* pada umum_
nya; melancarkan serangan mendadak atas pasukan
Nabi. Sebaliknya, justru beliaulah yang berhaiil mere_
potkan musuh-rnusuh Islam dengan gu-p.r.un dadakan
yang mengejutkan dalam berbagai glwzwah (peristiwa
perang yang beliau ikuti) atau sutiyah (yang tidak
sempat beliau ikuti). Adapun intel dan mata_mata be_
liau yang menyebar di luar kota Madinah terdiri dan
priba-di muslirn yang merahasiakan keislamannya atau
iuga berasal dari keluarga beliau sendiri.

Sebeium perang Uhud meletus, Abbas paman Nabi,
mengin:n sepucuk surat kepada beliau berisikan iadwal
keberangkatan pasukan musyrikin euraisy untuk
menggempur beliau, lengkap dengan jumlah anggota
kekuatan perang tersebul. Dengan cepat sekali, kurlr
::tiltbl* menyarnpaikan surat tersebut kepada Nabi
Sholla ilahr.r Alaihi Wa Sallam. Sarn pai-sampai jarak yang
mennbentang antara Mekkah dan Madinih cuma ,,di-
lahapnya" dalam ternpo 3 hari. Kurir tersebut men_
dapatkarr l{abi Shr:llallahu Alaihi Wa Sallam tengah
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beristirahat di dalam masjid Quba.5 Selanjutnya surat

itu diserahkan kepada Nabi'25 Begitulah Abbas dan

beberapa orang penduduk Mekkah melaporkan kepa-

da Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam seluruh manuver

serta rencana Quraisy dan sekutu-sekutunya.

Apa yang telah terjadi pada diri Abbas, terjadi juga

pada sebagian orang yang hidup menyelinap di tengah

kabilah-kabilah yang oPosan terhadap kaum Muslimin,
atau juga mereka yang hidup di negeri Persia dan bumi
Romawi.

Saya tidak memandang perlu untuk menyebutkan

bahwa Allah Azza Wa Jalla memang senantiasa ber-

sama Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam. Tidak dira-

gukan lagi Allah mendukung Nabi dengan berbagai

i"m"nungutt dan memberikan pertolongan-Nya. Akan
tetapi Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam beserta selu-

ruh prasyarat-prasyarat kemenangan yang telah beliau

persiapkan sebelumnya, hendaknya dijadikan teladan

yang baik oleh umatnya kelak, dan juga sebagai realisasi

dari ayat-ayat jihadzyang terdapat dalam Islam. Seperti

firman Allah:

6 Quba: Nama sebuah dcsa yang terlctak 2 mil dari kota Madinah'

Qriba bcrada pada sisi kiri bigi orang yang scd-ang menuiu arah

kota Mckkah.-Lihat Mu' jarnul 'l-Buldan, Vol. VII/ 162'

b Ar-Rosal nl-Qoirl, hal.162.
27 Tema jihad dalam Qur-an ada scbanyak 36 ayat. Lihat Al-Mu'jon
al- Mufalir as Li al - I' atlzu I llt r - anu l- Kar il n, hal. 1 82- 1 83.
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"yAt 
Y$Ci * j,'iJH, ui u vlii;ttr6 rd,ou);V.- ' ,-/-r vlr ---_ --Jrt/'st9

.'/ ," ,.' ..'l/ '-) /-t/., l,,t-t,, 1. t "lg:-> b G_iYe 9J, 16 *rU 16 * j:*j
.) tF bWGs if:i'Ai, ";1i,16 j

J;iEt '{"Kr.8-/x\JdJ
"Dan siapkntlah uftuk menglwdapi nrcrekn kckmtun apn

llt Uang.kunu *nggupi dai dar i h du-kudt yuttg dihmr
bat wttrk berperang (yang dengan persinpail iti) korr,,
nrc-nggetarkarr musult Allal4 nrusultrrru dsn oto,tglorang
selain ma.eka yang kanru ti&tk nrcngetuhuinya;'sedang
Allah mutgetahuinya. Apa saja yang kamuinfut*a,i
pafu jalan Allah niscaya akan diAilas dengan ctkup
kepadamu dan knmu tidak aknn diaiaya',.iQs. B. Ai-
Anfal:6C).

.. DL" boleh jadi kitman merupakan hal yang terpen_
ting diantara sekian koleksi praiyarat-prarya.it p.iung
Rasulullah. Sebuah kaidatr cemerlang ying terkenai
rnengatakan bahwa bangsa yang sanggup- menjaga
rahasia-rahasi a militernya a da I a h-bangri yi n g be;ie_
luang untuk meraih kemenangan. SeUilit nyalUongru
yang tidak sanggup menjaga rahasia-rahasia-militern'ya
adalah bangsa yang sama sekali tidak berpeluang me_
raih kemenangan.

ff-u flng berlaku pada level bangsa juga berlaku
pada level individu, karena satu bangsi terdiri dari
beberapa individu, persis sebagaimanisatu bangunan
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terbuat dari beberapa rangkaian batu bata.

Khusus untuk kalangan militer, mereka dituntut
senantiasa berada di permukaankitnnn yang ketat.
Demikian juga, kalangan sipil dituntut berkitman yang
rapi dikarenakan militer berasal dari rakyat dan ditam-
bah lagi bahwa rencana-rencana militer terkadang tidak
mungkin disembunyikan dari penglihatan rakyat. Se-

luruh pucuk pimpinan militer harus menjadi teladan

yang terbaik dalam berkitman. Sebab pimpinan yang
iidak memiliki sifat kittruut pasti akan menggiring ba-

wahannya ke jurang kebinasaan.

Adapun kasus pembocoran rahasia militer yang
dilakukln dengan sengaja, baik oleh kalangan militer
maupun kalangan sipil, jelas tergolong tindakan peng-

khianatan. Dan jika hal itu terjadi pada diri pucuk
pimpinan militer dan sipil, maka itulah pengkhianatan
besar.

Orang yang tidak mamPu menjaga rahasia militer
bangsanya, maka sesungguhnya kehadiran dia di ten-

gahbangsanya hanya mendatangkan keuntungan bagi

pihak 
^,rs,,h. 

Sungguh suatu hal yang memalukan,
manakala kehadiran seseorang di tengah bangsanya
tidak memberikan manfaat, bahkan justru mengun-
tungkan pihak musuh.

Alan gkah banyaknya kata-kata terlontar yang dikira
sepele, piaanot dalam kenyataannya dia adalah rahasia

milit". yang jika dibocorkan akan mengakibatkan mal-
apetaka terhadap pihak militer itu. Sejarah Perang ad-ala!

bukti terbaik. Di dalamnya terdapat banyak 'ibtahbagi
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mereka yang ingin belajar.

Sesungguhnya kihnrut dalam pandangan Islam
merupakan bagian dafi diu yang langsung diajarkan
oleh Al-Qur-an dan telah dipraktekkan Nabi Shollal-
lahu Alaihi Wa Sallam dalam kehidupan militer beliau.

Sungguh benar apa yang telah disinyalir oleh Nabi
Shollallahu Alaihi Wa Sallam;

"Diantara ciri baiknya kwlitns lslarn scseorang adaLtlr
dia ntenhrygalkan apu-apa yang tidak bergtun bugittytt".

Seorang muslim yang sejati tentu akan meneladani
Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam. Sebab jika tidak, dia
tidak lebih dari seorang muslim status (muslim KTp)
atau seorang yang mengaku-ngaku muslim, sementara
Islam sendiri jauh dari dirinya.
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1"0. BAGAIMANA KITA
MENIAGA RAHASIA?

Masalahnya sekarang; bagaiman caranya meniaga ra-
hasia-rahasia militer kita?

]awabannya sendiri sangatlah gampang. Tapi untuk
meletakkan jawaban itu di atas bingkai realitas, sung-
guh membutuhkan perjuangan yang berat!

Gejala doyan ngonrong (hobbi bicara) telah menjadi
adat yang mengakar pada kebanyakan manusia, Dan
itulah salah satu kelemahan kita vang harus kita basmi
tanpa kenal sedikit pun belas kasihl

Mereka yang respek terhadap nilai pentingnya
menjaga rahasi4 harus memperingatkan mereka yang
senang mengumbar rahasia di mana-mana, hanya un-
tuk mengeyangkan jiwanya yang lapar popularilas
(syalruntul lalaant).

Mereka yang paham tentang keistimewaankitnun
berkewajiban menyuruh bungkam setiap orang yang
mengetahui rahasia gerakan Islam, baik berasal dari
keluarga jauh ataupun dari kerabat dekat.

Adapun jika dia bersama orang lain, mendengar dan
membiarkan saja orang rnembocorkan rahasia-rahasia
militer Islam; kemudian dia tidak mengucapkan satu
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kata pun larangan yang tegas, maka dia tergolong ber-
ko-mplot dengan pembocor itu dalam menyebirkan
rahasia.

Demikian juga personil-personil militer beserta
komandan-komandannya haius dilatih agar memiliki
sif.at kitmnn yang sebaik mungkin.

Sungguh di antara faktor-faktor kekalahan bangsa
Arab dalam perang Juni1967, adalah bahwa Israel -
sebagairnana yang telah diutarakan oleh para pemirnp-
ir,nya- mampu meraup detail-detail rahasia,militer Arib
dari satu segi, dan sekaligus sukses menyembunyikan
rahasia-rahasia militernya pada segi yang lain. Sangat
mengherankan, bagaimana mass-media Arab m"ny"di-
akan "pelayanan gratis" tentang informasi rahasia mil-
iter mereka yang seharusnya tetap rapi dalam penga-
wasan yang rapat.

Bukanlah tergolong dalam lingkaran kitmnn (men-
jaga rahasia) bila membeberkan dan menyiarkan kabar
evakuasihesatuan-kesatuan pasukan dari satu tempat
ke tempat lain!!

Bukanlah tergolong dalam lingkaran kihmu (men-
jaga rahasia) bila membocorkan kabar transaksi pembe-
lian senjata, baik menyangkut jumlah senjata, gudang-
gudang penyimpanannya (arsenal)!!

Bukanlah tergolong dalam lingkaran kitntan bila
menyiarkan gambar-gambar senjata itu, menceritakan
seluruh rencana dan tujuan kita, beserta apa yang kelak
akan dilakukan di lapangan!l
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Orang yang irrgin menumPas habis musuhnya, tidak

mungkin mengatakan kepada musuhnya ihr saban hari,

"fuyi ittgitr nrcnglabishnu.... sya iltgin menbunihnu*!!"

Justru yang bisa dicerna oleh logilo, bahkan suatu

aksiomatika, bila ia memendam rapat-rapat niatnya'

Bahkan bila perlu ia berkamuflase sehingga timbul
kebingungan dalam diri musuhnya ihr.

Maka bagaimana pula hatnya dengan sebuah bangsa

yang berniit menghancurkan musuhnya, mungkin
sebagai tindakan balasan atas hak-haknya yan6 teram-

pas,ielalu dan selalu mengatakan kepada musuhnya
it,, t".u.u terbuka, "Saya alan mengalwncurkan lulinn"'
saya akan npnteror lalian,,.'!"

Untuk/itu wajib menjadi slogan atas tiap individu
Arab dan Muslim, bahkan atas seluruh bangsa Arab dan

umat Islam, "Saya tidak mendengar'.'.saya tidak

mcl ilnt...sayu tidak b erkonrcn tar ! ! ".

Kondisi-kondisi yang ada dewasa ini sesungguh-
nya menutut kita uniukkomitmen dengan seni kitman
yane solid. Dan kita semuanya telah menyaksiakan
[rugii**u sikap komitmen tersebut telah membr'rahkan

keirenangan gemilang bagi generasi awal kaum Mus-
limin. Yaig tirsisa, apakih kita sanggup mengambil
' ibrah daic-erita-ceritaientang kitrrutr yang telah diprak-
tekan oleh Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam

pada 14 abad yang lalu itu? Ataukah kita masih tetap

butuh kepada malapetaka dan kehancuran???
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KHATIMAH

Jika sikap kitnwn wajib dimiliki oleh seluruh bangsa,
dimana setiap individu yang terdapat dalam kelom[ok
bangsa itu harus komil*ut d"ngun kihmn;maka per_
soalan kitman dalam Islam lebih dari sekedar itu. Kif_
nnn adalah persoalan Dien (agama) yang wajib ditaati
oleh setiap muslim yang memiliki iman |angtulen!!

Seorang muslim yang sejati pasti kokoh dalam
me.nja6a rahasia. Ini bisa terealisir karena dia patuh
terhadap sabda Nabi Shollallahu Alaihi Wa Sallam,

J,ArtWj:$Ai rjjro ji,u, ;irs j
" &trangsiupa yatry berimatt kelutdn Alldt rlnn lnri ukltir
hendaknya ia berknta baik atau sekalian rliatn
sa ja !'.( HR, B ttH nri M uslinr)

lika kehadiran kihnan dalam kisah-kisah perang
jaman lanrpau adalah suatu yang urSen bagi personii
pasukary maka sifatkifirum dalamp"ring modern lebih
dari sekedar mendesak melihat inovasialat-alat pen_
yadap informasi dan instrumen-instrumen canggih
untuk lnengumpulkan berita-berita.
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Ada inslrumen elektronik yang sangguP mengirim
informasi apa saja ke pihak lawan dalam sekeiap mata.

Juga ada pesawat-pesawat pengintai yang mamPu
meleset ke udara tanpa pilot, kapal selam mata-mata

bertenaga nuklir, dan alat-alal penyadap yang bisa

membeiitahukan musuh dengan kilat setiap bisilcan

yang terucap ai Uatit< dinding. Mungkin saia orang yang

pernah mengucapk an, " D i ndi n g i t u memy myai kuping*
ielah mengeiahui dari balik tirai kegaiban akan lahir-
nya, kelak alat-alat spionase elektronik yang- berfungsi
memindahkan informasi ke pihak musuh dalam waktu
yang sangat singkat.

Kita harus mengkaji kitmnn dan mengajarkannya
kepada anak-anak dan istriistri kita agar kihnan itu
mengental meniadi kebiasaan dalam sifat kita. Hanya
itu jalan satu-satunya yang bisa meluputkan kita dari
sentuhan iari-iari tujuan spionase musuh'

Sebenarnya kita masih banyak memiliki bahan-ba-

han percakapan dimana kita bisa menghabiskan waktu
dengannya tanpa harus menierumuskan diri dalam
pembicaraan soal-soal militer. Kita dilarang bermain-
main dengan rahasia-rahasia militer yang boleh jadi
berakibat lerbukanya peluang bagi musuh untuk me-

ngetahui dan tentu saja bisa berbuat apa saia atas nasib

kita.

Segala puji-pujian bagi Allah; semoga shalawat senan-

tiaia teicurah atas juniungan dan pemimpinku Rasulu-

llah beserta seluruh keluarga dan shahabatnya.

Sefcsoi
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